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Uge 40

Hvis du har gemt jeres materiale, er der nu en stor bunke.
Lav en oprydningstime, hvor I læser rundt om i det gamle 
stof, beundrer alt det, I har præsteret, og samler udpluk af 
det bedste, det sjoveste eller det værste. 
Sæt i mapper, skriv nye labels og dekorer og pynt, alt hvad 
I kan. Jeres samling fortæller om en række gyldne timer, 
som du og dit barn har tilbragt sammen.

Hold dit barn velforsynet med lækre blyanter og gode 
tusser. Jeg har før nævnt Staedtler, som kan købes med 
spidser i forskellige tykkelser i større tegnebutikker. Køb 
også et rigtig godt viskelæder og en lineal, der har gummi 
på bagsiden, så den ikke skrider. Hvis man skal lave et godt 
stykke arbejde, er det vigtigt, at værktøjet er i orden.
Tag din elev med i en stor boghandel og undersøg, hvad 
man kan tilbyde der. 

Dit barn vil helt sikkert spotte en masse spændende 
småting. Man kan fx få et viskelæder med batteri, så man 
bare skal holde på det, mens det selv visker ud.

Unge mænd maler graffiti, og det er forvredne bogstaver, 
som kan være svære at identificere, men det er altså i 
virkeligheden en flot, farvestrålende tekst, og den kan 
efterlignes hjemme ved køkkenbordet med almindelige 
tuspenne og lidt øvelse.
På nettet kan man få ideer i massevis, og for en rask dreng, 
der ikke rigtig gider lege med bogstaver, kan det blive en 
genvej ind i bogstavernes verden. 
Han kommer jo alligevel ikke uden om den verden. En dag 
skal store drenge begynde på deres uddannelse, og så må 
de både kunne læse og skrive.
Døren til et godt arbejdsliv åbner sig i dag kun for den, 
som har lært at læse flydende og sikkert.
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Uge 41

I næste uge er der efterårsferie. Planlæg noget sjovt i god 
tid. Det blæser og regner, og vejret indbyder til aktiviteter 
inden døre. Hvis man har lyst til noget praktisk midt i 
læsetræningen, kan man skaffe sig en løvsav og noget 
krydsfiner. Det kan sagtens lade sig gøre at save ved et 
bord i køkkenet, en udtræksplade eller et ældre bord, der 
kan tåle lidt ridser. 
Jeg havde engang mine 6 feriebørn til at save ved et par 
bukke med en plade over. 
De savede en hel efterårsferie, og det eneste, usædvanlige 
der skete var, at jeg skulle støvsuge savsmuld op et par 
gange om dagen.
Jeg havde planlagt, at de skulle save små møbler, for det 
havde jeg selv gjort som barn, men de fandt på noget, 
der var meget mere enkelt og brugbart. De savede en 
masse små firkanter, som de malede til danske, norske og 
engelske  flag. Så blev der skruet øskner i, og snart havde 
vi en lang kæde af fine træflag til juletræet. Vi bruger den 
endnu.

Man kan save bogstaver ud, slibe dem og male dem. De er 
sjove at pusle ord sammen med. De kan senere bruges, når 
mindre søskende kaster sig ud i læsningens mysterier.
Jeg ved godt, at man kan få det hele i farvet plast for 
næsten ingen penge, men der er noget særligt ved ting, man 
selv har fremstillet. Især hvis man arbejder sammen med 

sine forældre. I dag er det så sjældent, at forældre og børn 
arbejder sammen. Und jer selv fornøjelsen og giv jeres 
børn et uforglemmeligt minde, som de vil huske hele deres 
liv.
Synes man, det er for besværligt at arbejde i træ, kan 
man bruge tykt karton eller pap, som skæres ud med en 
hobbykniv.
Kog kakao, bag en kage og samarbejdet bliver en fest. 
Måske når I ikke at læse den dag, men det kan også ske, at 
I slet ikke kan lade være.

Uge 42

Nu er det tid til at gå på biblioteket for at låne julebøger. 
Hvis man selv vil lave julegaver, fremstille julekort og 
måske lave en julekalender til sin lillebror, er det ikke en 
dag for tidligt at begynde på det spændende projekt. Senere 
kan der blive rift om de bedste julebøger.
.
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Begynd med at læse i de bøger, I har lånt. Der er mange 
ting, som bliver aktuelle i løbet af de næste måneder. Børn 
elsker at begynde på julen i god tid, og man skal unde dem 
glæden ved at gøre det.

Lav en tegneserie om julemanden, find på en historie 
til hver dag i december og læs så højt for familien ved 
aftensbordet hele december måned.
I er nødt til at begynde nu, ellers når I ikke at blive færdige. 
Er der mindre søskende i huset, kan sådan en julekalender 
blive et hit af dimensioner.

Køb rigeligt papir og måske en ny, skarp, børnevenlig saks.
Hav altid en pakke kopipapir i huset og spar ikke på det. 
Papir nærer fantasien, fordi det kan bruges til så mange 
ting, og for den kreative indeholder det hvide ark en verden 
af muligheder.

Begynd også at bage lidt pebernødder. De kan nu købes 
i butikkerne, men dem, I selv bager, smager bedre. Lær 
dit barn at ælte dejen, og når den ligger klar i køleskabet, 
skal man ikke være ret gammel, før man selv kan 
trille pebernødder og sætte dem på plade. Bag dem til 
aftenkaffen og nyd livet. Her er en fin, gammel opskrift.
Karl Oles Pebernødder:
500 g mel, 250 g smør, 250 g sukker, 2 æg, 
1 tsk. hjortetakssalt, 1 tsk. kanel, 1 tsk. ingefær, 1/4 tsk. 
peber, revet skal af 1/2 citron.
Ælt det hele sammen og stil det i køleskabet, til det er 
fast. Rul ud i tynde stænger, som skæres til pebernødder, 

Bages ved 200 grader i ca. 7 minutter, til pebernødderne er 
lysebrune.

Uge 43

Køb en billig julebog, som passer til dit barns læseniveau. 
Det skal være en, du kan nænne at rive i stykker. Klip 
bogen fra hinanden og rul sammen med dit barn de enkelte 
blade om en blyant, som man ruller en sang. Sæt elastik 
eller bånd om, så papiret kan rulles ud igen uden at gå i 
stykker.
Læg alle rullerne i en pose, og lad dit barn trække en 
tilfældig rulle og bagefter læse de to sider højt. 
Historien kommer i en helt forkert rækkefølge, når I læser 
på den måde, men det betyder, at når I har læst nogle sider, 
kan I sammen begynde at gætte på, hvad der kommer til at 
ske eller, hvad der måske allerede er sket. 

Hvis du læser med et større barn, kan du dække sidetallene 
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med en lille label og dermed gøre arbejdet lidt sværere.
Når alle sider er læst, samler I bogen igen. De løse blade 
kan lægges i plastlommer og sættes i et ringbind. Nu kan I 
læse den igen som en rigtig bog.

Find et tegneseriehæfte, som dit barn holder af. Brug først 
teksten til at læse efter. Når I er færdige med at læse, kan I 
lave en ny bobletekst til en af siderne. Skriv jeres ord på en 
label, klip den i form og sæt den over den tekst, I lige har 
læst. Nu skal I læse jeres egen tekst op.
Man kan gøre arbejdet omvendt og først klippe teksterne 
ud. Så tegner I selv nye billeder til dem, og nu bliver det en 
helt anden historie. Det er ret sjovt at arbejde med tekst og 
billeder. Måske får dit barn lyst at tegne videre, når jeres 
træning er slut.
Find nogle sjove feriebilleder, print dem og sæt tekster til.
Gem det hele. Om få år er det sjovt at kigge i sådan en bog 
fra for længe, længe siden.

Uge 44

Skriv en historie om en person, som I kender. Det kan være 
en bedstemor, en fætter, en rar nabo eller en kammerat.
Skriv om en begivenhed, som I har oplevet sammen med 
personen. Digt lidt mere til, find på noget, der kunne være 
sket eller lav en ny slutning.

Fortæl om en rejse, som I slet ikke har været på, men som I 
beskriver i alle detaljer. Lav tegninger til eller fotografer.

Når historien er færdig, skal den læses højt for modellen, 
og det må gerne ske efter grundig forberedelse og under 
festlige former.
Man kan bruge kæledyr og dukker i stedet for levende 
mennesker, men til sidst skal eleven helst læse for en rigtig 
person. 
Det er noget helt andet, at læse for en, man ikke plejer at 
læse for. Det er som at sætte overliggeren lidt op, når man 
springer stangspring. I begyndelsen kan man ikke klare det, 
men med lidt øvelse går det alligevel.

I har nu læst i 44 uger, altså 308 dage i alt. Det er egentlig 
længe, og jeg er sikker på, at I har fået en masse ud af jeres 
arbejde.
Nu må I gerne prale med alt det, I har læst og skrevet 
sammen.
Nogen synes ikke, man skal prale, men fortæl alligevel om 
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det gode forløb til andre, der måske har problemer med at 
få lært at læse. Vis jeres resultater og fortæl interesserede, 
hvad de kan gøre.
Da dit barn i sin tid lærte at tale, snakkede du bare løs 
uden at tænke over, at det er svært at lære et sprog. Du 
forventede, at dit barn ville begynde at tale på et tidspunkt. 
Det er lidt på samme måde med læsning.
Man skal ikke tænke så meget over det. Læs, læs, læs.
Angrib tekster fra alle sider. Benyt enhver lejlighed til at 
læse et eller andet. En skønne dag læser man rigtigt.

Uge 45

I skolen er dit barn ved at være halvvejs gennem et skoleår. 
Måske har du været til et par forældremøder eller andre 
arrangementer på dit barns skole. Det er vigtigt, at du 
kommer, når skolen inviterer. 

Selv om du synes, programmet ser kedeligt ud, at du 
allerede har været til de samme møder med dit barns ældre 

søskende, eller at tidspunktet falder sammen med andre 
møder, som du mener er vigtigere, så kom alligevel.
Du møder andre forældre, du ser og hører klassens lærere, 
måske er der alligevel et spørgsmål, du gerne vil have 
besvaret. Skriv det op, så du ikke glemmer det, når kaffen 
kommer på bordet, og snakken går. Der kan også være 
vigtige oplysninger i den slags hyggesnak.

Du kan roligt fortælle, at du selv læser med dit barn. Det 
vil skolen nemlig meget gerne have, at du gør. Hvis der 
er en plan for klassens emner i den kommende tid, kan 
du med fordel finde tekster om netop det emne, børnene 
arbejder med i fx geografi eller historie.

Bed biblioteket hjælpe dig med ekstra bøger. Dit barn 
får mere ud af emnet i skolen, når I også arbejder med 
det derhjemme. Hvis emnet fx er vikinger, kan I måske 
finde særlige oplysninger på nettet eller læse en bog om 
vikingeskibe.
Lån fx en bog om Danmarks historie og læse højt for dit 
barn om Absalon og Valdemar den Store. Det er sjovt at 
kigge billeder i Saxos Krønike, den står i en ny udgave 
på biblioteket med flotte farvebilleder af alle de berømte 
krigere. 
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Uge 46

Vi er nu midt i november, og der er hyggeligt inden døre. 
Tænd fyrfadslys og hav en kop varm te eller chokolade 
parat til jeres læsetime. Sørg for at I har det rigtige lys, og 
at bogen ligger på bordet på en måde, så barnet ikke får 
genskin fra det hvide papir i øjnene. Hvis barnet er tilfreds, 
er det ok, og du må selv flytte rundt, hvis du har problemer.

I mit biblioteks lille kiosk fandt jeg en genial læsepult. En 
lille bogstøtte, som kan klappes sammen til en flad plade 
ca. 22 cm x 35 cm. Når man slår den op, kan bogen rejses 
op fra bordet i tre forskellige vinkler, og der er en stopklods 
i hver side, så bladene bliver på plads, mens man læser. 
Den kostede 150 kr., og den er smuk og nem at håndtere. 
Jeg bruger den, når jeg læser og strikker på en gang. Den 
vil være ideel til dit flittige barn.

Nu hvor man er mere inde end ude, skulle det blive lettere 
at lokke dit barn til at læse. Husk lige, at man ikke lærer 
noget som helst af computerspil, det er ren underholdning 
og fritid. Dansklærerforeningen har skrevet om emnet. 
Derimod kan man godt finde spil med forskellige opgaver, 
og det er noget helt andet.
De nye e- bogslæsere, som kan lånes på visse biblioteker, 
kunne være sjove at læse i, hvis man kan få fat i en. Men 
den er dyr, og der er ikke ret mange titler at få på dansk. 
Elektronik fremmer interessen. En IPad gør også livet 
sjovere, men den slags er ikke noget, man behøver at 
anskaffe. 
Hvis bare man læser og læser, bliver man en god læser. 
Derfor er alt arbejde med næsen i en trykt side godt arbejde 
og en god investering i dit barns fremtid.
I behøver kun at læse, læse og læse.
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Uge 47

Skriv dagbog. Nu er I blevet gode til at læse, og måske har 
I også skrevet et eller andet hver dag. Hvorfor ikke skrive 
dagbog?
Man kan købe smarte bøger med lås på, så ingen kan læse i 
den hemmelige bog, dit barn nu begynder at skrive.

Du skal ikke forlange at se dagbogen. Vent, måske får du 
alligevel lov, hvis du ikke plager. Men ellers er det lige 
meget. Der bliver måske fejl i den dagbog, men pyt. Hvad 
betyder det? Det er meget vigtigere, at dit barn har lyst 
til at skrive. I alle tilfælde vil bogen senere blive en af dit 
barns skatte.

Mange begynder at skrive dagbog, og så holder de op igen, 
fordi de ikke har lyst til at skrive hver dag, eller fordi de 
ikke synes, at der er noget at skrive om.

Man behøver ikke at skrive i en dagbog hver dag. Der kan 
godt være pauser, man kan skrive en gang hver uge eller 
måned. Man kan gøre lige, hvad man har lyst til.
Det skal du forklare dit barn. Der er nemlig mange, der er 
holdt op med at skrive, netop på grund af alle de regler, de 
troede, der var.
Men der er slet ikke andre regler end dem, man selv laver.
Du må aldrig snyde dig til at kigge i dit barns dagbog. Alle 
har ret til at have deres hemmeligheder i fred.

Hvis dit barn ikke vil skrive, kan du foreslå en tegnet 
billeddagbog, hvor man tegner og maler på alle siderne og 
kun skriver korte billedtekster.

Uge 48 

Når du bliver utålmodig og ikke synes, at der sker nok, 
har du et problem. Det er kun dig, der har det, og du skal i 
hvert fald ikke nævne det for dit barn.
Hvad er det, du skal nå?
Dit barn har hele livet foran sig. Det skal nok komme til 
at læse, og hvis du nu viser din utålmodighed, vil du bare 
forlænge hele processen.

Du må tage en alvorlig snak med dig selv. Gå en tur og 
tænk over sagen. Du må overtale dig selv til at slappe af og 
ikke vise dit barn, at du synes, at det hele går for langsomt.
Hvis du lige nu er stresset eller irriteret, så hold en pause. 
Giv dit barn ferie i nogle dage, indtil du igen er parat.
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I mellemtiden kan du give dit barn en selvstændig opgave.
Bed barnet finde en opskrift på nettet, printe den og selv 
finde ud af, hvad der står.
Lad barnet læse en af de første bøger, I læste sammen, en 
gang til og fortælle dig, hvor lang tid det tog.
Eller tegn et stort træ, fyld det med små fugle og skriv efter 
en fuglebog, hvad de forskellige fugle hedder. 
Lav en gådebog, hvor barnet skriver gåder af og tegner til.

Hvis dit barn bliver utålmodigt, måske ligefrem nægter at 
lege med mere, må der også lidt frihed til.
Stop din undervisning et stykke tid. 
Find senere på belønninger, som kan lirke barnet tilbage til 
bøgerne igen. Giv dig tid. Giv barnet tid. 

Tag et overblik over situationen.
Har dit barn lært noget? 
Ud fra det, du svarer på spørgsmålet, træffer du en 
beslutning.
Vi har brug for en pause. Lad os vente og se, hvad der sker.
Vi har brug for en samtale med en, der er klogere end mig.

I alle tilfælde giver du barnet og dig selv nogle uger, hvor 
I laver alt muligt andet sammen, men ikke noget med 
læsning.
Læs spændende historier for barnet under hele forløbet, 
også hvis I holder en længere pause med at læse.

Uge 49

Nu hvor vi er i december måned, bliver jeres læseopgaver 
måske ikke helt nemme at gennemføre. Der er altid mange 
ting, man skal nå i netop den måned.
Jeg arbejder videre, men I kan jo beslutte at gemme mig og 
mine ideer til senere.

I denne uge havde jeg tænkt mig, at I skulle kaste jer over 
et vanskeligt og nervepirrende projekt, som hedder: 
Byg et kagehus.
Det kan holde hele familien beskæftiget flere aftener i træk.
Først finder I en god opskrift, som studeres grundigt.
Derefter tegner man en model af huset. Brug lineal og 
målebånd og leg arkitekt.
Næste aften laver man dejen og bager de forskellige dele af 
huset.
De skal sikkert hvile, til de er kolde og mere stabile.

Når kagehuset skal samles, bør familiemedlemmer med 
sarte nerver holde sig i baggrunden. Kun rolige gemytter 
må nærme sig byggeriet.
Den bedste mørtel er og bliver smeltet, varmt sukker lige 
fra panden, men det brænder vabler, inden man har set sig 
om.
Hvis projektet lykkes, og man får huset til at blive 
stående, er det sjovt at dekorere det hele med hvidt sukker, 
chokoladeknapper på taget og lys i vinduerne.
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Men pas på. Vi brugte engang fyrfadslys, og det resulterede 
i at det fine kagehus skvattede sammen midt under 
julemiddagen, fordi karamellen begyndte at blive blød. En 
mini lommelygte er mere brugbar.

Lige meget hvad, så er arbejdet både sjovt og besværligt, 
og man opdager helt nye sider hos familiens medlemmer 
under sådan et byggeri.

Uge 50

Læs julehistorier for hinanden på skift. Læs ti linjer, send 
bogen videre til den næste, som kan læse og fortsæt på den 
måde så længe, I synes, det er sjovt. 
Hvis I vælger en god historie, der passer til jeres børns 
alder, skal I nok få en hyggelig aften.
At læse højt for den samlede familie kræver, at man 
slukker fjernsynet. Prøv det for en enkelt aften. 

Det er vigtigt, at den historie, du vælger den første aften, er 
virkelig god.
Fjernsyn er en vane, som vi hænger lidt fast i. Lyden fylder 
rummet, billederne flimrer forbi, og man kan slappe af i 
sine egne tanker imens. Det kræver både mod og kræfter, 
hvis man vil tage kampen op mod sit fjernsyn.

Facebook og Twitter kender alle børn, og her skal man 
både læse og skrive for at være med. Det kan være et mål 
at stræbe efter, når dit barn skal opmuntres til at øve sig i 
læsning og skrivning. 

Uanset om barnet kan se nytten af at blive en god læser, 
er det vigtigt, at du finder netop det argument, som kan 
få dit barn til at arbejde på sagen. Er man en dårlig læser, 
giver det problemer hele vejen igennem uddannelse og 
voksenliv. 

Heldigvis kan man indhente det forsømte på alle 
tidspunkter af sit liv. Hvis du, som voksen svag læser får 
fat i bogen her, så skulle du prøve at læse noget mere. Det 
kan virkelig betale sig at træne sin læseevne.  
Den lille daglige dosis er både virkningsfuld og nyttig. 
Man kan vælge at arbejde alene derhjemme.
Man kan deltage i kurser, gå på aftenskole, finde gode råd 
på nettet, og hvis man søger grundigt efter hjælp, kan man 
ikke undgå at finde den.
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Uge 51

Det er ved at være sidste udkald, hvis man vil sende 
julehilsner til familien. Du kan opfordre dit barn til at sende 
mail til bedsteforældre, venner eller kammerater. Det er 
en god skriveøvelse, og måske kommer der svar, som kan 
læses højt.

I får sikkert brug for nogle ”til og fra” kort til julegaverne. 
Det ser i hvert fald flot ud, hvis nogen har givet sig tid til at 
fremstille personlige mærkesedler.

Julemaden skal snart forberedes, og måske skal der printes 
opskrifter fra nettet. Brug dem som læsestykker. Find 
gamle opskrifter, som din elev kan skrive rent og sætte ind 
i en af jeres mapper.
Måske har I bestemte traditioner i jeres familie. Skriv dem 
ned og gem dem.

Lav en julebog, hvor alle familiens opskrifter, traditioner 
og juleskikke bliver samlet på et sted. 
Køb en flot, linieret bog i en papirhandel og skriv i den. 
Sæt billeder ind eller tegn vignetter i kanten af siderne, 
tegn en forside, som kan limes udenpå.
Man kan købe gennemsigtigt, stærkt papir af den slags 
bibliotekerne sætter om deres bøger.
Hvis man lægger det uden om bogen, kan den tåle lidt 
pletter, når den i fremtiden skal ligge på køkkenbordet, 
mens man arbejder.

Køb fx glansbilleder med engle og julemænd, nisser og 
stjerner og pynt jeres bog efter alle kunstens regler.
Lad bare dit barn gå helt amok i trang til at udsmykke jeres 
julebog helt overdådigt.
Julen er en tid, hvor der gerne må være rigeligt af alt.
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Uge 52

Nu har I arbejdet i et helt år, og jeg vil ønske jer til lykke 
med det fine resultat, I helt sikkert har opnået. I har haft 
mange gode og hyggelige oplevelser, og I har også oplevet 
mange frustrationer, hvor det hele har set håbløst ud.

I julen kommer familien på besøg. Der bliver lejlighed til 
at vise jeres gæster den store bunke materiale, som giver et 
tydeligt bevis på jeres flid. Det er vigtigt, at rose dit barn 
godt og grundigt og i alles påhør.

Det er jo meningen, at I skal læse videre, så længe dit barn 
har brug for din opmuntring til at finde bøgerne frem. I er 
altså ikke færdige nu. Læsning skal trænes og holdes ved 
lige hele livet igennem.

Selvfølgelig bliver det ikke til noget med læsetræningen i 
denne uge, men efter nytår, når vinden tuder i træerne, og 
tiden bliver lang, så gå på biblioteket og find en spændende 
bog, som du kan læse højt for dit barn. 
Find en rigtig tyk en. 
Jeg kan anbefale: Michael Endes, Den uendelige historie.

Undgå faldgruber

Sig aldrig: 
Jeg tror, du har svært ved det. Måske er du ordblind. Du 
ligner sikkert onkel X, han kunne heller ikke læse.
Tag dig nu sammen. Skynd dig nu lidt. Du må da kunne 
forstå …
Hold munden lukket, hvis du får lyst til at sige noget i den 
retning.
Al den snak kan ikke bruges til noget ud over, at den kan 
hindre de fremskridt, du venter på.
Giv dig tid. Vær tålmodig og venlig. Hold øje med 
klokken, og plag ikke dit barn. På den anden side er det 
vigtigt, at barnet lærer at arbejde. 
Man kan godt gøre noget, der er kedeligt et afmålt stykke 
tid. ”Nu stiller vi uret og læser i ti minutter.” Man kan 
arbejde sig gennem det kedelige og opdage, at det bliver 
sjovere, når man kommer ud på den anden side. 
Dit barn må lære at være både flittig og tålmodig. Det er 
egenskaber, som også er nyttige at have senere i livet.

Tro ikke og sig ALDRIG, at dit barn er dumt. Det er 
ødelæggende og demoraliserende at blive kaldt dum, og 
hvis ens forældre siger det, tror man på det.
Ingen er dumme. Men vi har forskellige måder at gribe ting 
an på. Måske er du visuel, og dit barn er auditivt. 
Du må da kunne se det, siger du forarget. 



120

copyright Eventyrligvis Ragnhild Bach Ølgaard

 121    

Det er da så tydeligt, se nu der.
Men den auditive ser ikke, han hører, og det kan du som 
visuel ikke fatte, hvordan han gør.
Derfor er det godt at være tålmodig overbærende og 100 % 
opmærksom på de små forskelle mellem dig og barnet, når 
I skal arbejde sammen på den gode måde.

Jeg vil gerne fortælle dig, hvad jeg forstår ved at 
være opmærksom. Jeg tror nemlig, at det, jeg kalder 
opmærksomhed, har meget afgørende betydning for al 
undervisning og indlæring. Jeg har lavet en lang remse til 
dig. Måske vil bare et af de mange udtryk ramme dig på 
det rigtige sted.
Prøv selv.

Være på hele tiden
Lytte til tonefald
Se på dit barns ansigt
Høre efter
Passe på, hvad du siger
Tænke, før du taler
Bruge hovedet
Være tålmodig
Være langsom
Være hurtig
Rose flittigt og forvente noget godt
Holde mund
Huske, hvad du har lovet
Sætte dig i barnets sted
Spørge

Svare på alle spørgsmål
Ikke glemme
Vise interesse og tro på, at det her vil lykkes
Styre dit temperament
Holde alle løfter
Forklare uheldige begivenheder
Tale ordentligt
Være voksen
Lege
Gå med på ideer
Lytte efter skjulte ord og meninger
Være skør
Vise, at du gider
Mene, hvad du siger
Være vågen og virkelig ægte interesseret
Din interesse gør udslaget. 

Hvad vil skolen gerne have, at dit barn kan?

Dit barn skal kunne modtage en besked (ordre) fra en 
voksen.
Dit barn skal kunne tie stille og lytte opmærksomt nogle 
minutter ad gangen.
Dit barn skal være omgængeligt, dvs. have en vis forståelse 
for andres behov.
Dit barn skal være udhvilet, forberedt, mæt, årvågen, 
samarbejdsvillig, gide gøre et stykke arbejde, kunne vente 
lidt, være hjælpsom indenfor visse grænser, og så kunne 
modtage undervisning og have lyst til at lære noget.
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Det er en stor mundfuld, men det hele er nødvendigt, for 
at man kan have 28 elever i en klasse og undervise dem 
på samme tid. Hvis I altid diskuterer med jeres barn, før I 
finder frem til en løsning, kan I komme til at lære barnet, at 
alt her i verden er til forhandling. Det er det ikke i skolen. 
Der er regler, som skal overholdes, og der er slet ikke tid til 
at diskutere med hvert enkelt barn. I kan gøre alle en stor 
tjeneste ved at forklare barnet, hvordan man skal forholder 
sig til en besked fra en lærer. 

Læreren betyder meget

En klasse er afhængig af hvilke lærere, der underviser 
den. Jeg er nødt til at sige det lige ud. En god skole kan 
godt have en dårlig lærer. Det vil altid betyde meget for 
undervisningen i en klasse, hvis en af lærerne ikke magter 
sin opgave.
En såkaldt dårlig lærer er næsten altid en lærer, som er for 
rar og flink. Læreren kan være meget dygtig rent fagligt, 

javascript:; men hvis hun ikke kan bestemme, hvornår der 
skal være ro i klassen, kan hun ikke undervise, og alt bliver 
uroligt, kedeligt, ja, næsten uhyggeligt. Ingen elever har det 
rart i sådan en klasse og slet ikke dem, der larmer.

Det er nødvendigt, at der kan skabes arbejdsro i skolen.
Derfor er det så vigtigt, at du opdrager dit barn til 
ansvarlighed og lærer det, at man opnår indflydelse ved 
høflig samtale og ikke ved skrig og skrål. Der skal ikke 
mange urostiftere til, før alt bliver kaos. De mange tilfælde 
af behandlingskrævende børn, der eksploderer i disse år, 
får i hvert fald mig til at tro, at der også kunne være andre 
årsager.

Hvis det ikke fungerer i dit barns klasse, kan det altså godt 
være læreren, der er noget i vejen med, og det skal du 
undersøge. 
Det er ikke nok at spørge dit barn og barnets kammerater. 
Du må tale med andre forældre, du må opsøge den 
pågældende lærer og snakke om problemet helst uden at 
tage parti for dit barn lige med det samme. Du må være 
forberedt på at høre noget, du ikke vidste, om dit barn.

Ex.: En 5. klasse med en del uro holdt forældremøde. 
Næsten alle vidste, at uroen stammede fra en bestemt 
dreng, men ingen sagde noget. Alle ventede høfligt.
I klassen var der en engelsk far, og han rejste sig pludselig 
op og sagde henvendt til urostifterens forældre:
”Hvorfor tager I ikke fat i jeres dreng, det er jo ham, der 
springer rundt og forstyrrer i timerne?”
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Nu kom, der hul på diskussionen. I England har man en 
lidt mere firkantet holdning til uartige børn, end vi har i 
Danmark.

I stedet for at sætte mærkater i form af diverse diagnoser på 
sine børn, skulle man måske lige tjekke, om de slet og ret 
er uopdragne.

Hvad kan man gøre, hvis man har et barn, der ikke opfører 
sig, som skolen ønsker?

Man kan samarbejde med klassens lærere. Man kan sætte 
grænser for sit barn.
Der skal måske nogle restriktioner til i begyndelsen.
Inddrag mobiltelefonen eller anden elsket elektronik i en 
kort periode.

Snak med barnet om, hvorfor det sker, og hvornår han kan 
få sine ting tilbage. Forbedringer skal straks belønnes, og 
tilbagefald øjeblikkeligt sanktioneres.
Forlang regler overholdt. Brug en masse tid på at tale om 
det i begyndelsen, det betaler sig.

Få daglig besked fra skolens lærere, så længe det er 
nødvendigt. De gør det gerne.
Fortæl barnet, hvad I ønsker og forlang de meget firkantede 
regler overholdt til punkt og prikke. Vær stædig og 
benhård, men alligevel flink og rar. 
Så snart barnet har fattet, hvor grænserne går, og at de 

ikke er til forhandling, tilpasser det sig. 
De fleste børn elsker grænser, regler og normer. Forældre 
er til for at sætte de grænser og normer. Man behøver ikke 
at skælde ud, bare man mener, hvad man siger, forstår 
barnet intuitivt, at det ikke kan komme længere.

Døren til fremtiden

At kunne læse er porten, man må og skal igennem på den 
ene eller den anden måde. Herfra spreder mulighederne sig 
ud i en bred vifte.
Hvis man ikke kan læse, er man udenfor døren til verden, 
som den fungerer i dag.
Det er bare sådan, enten man kan lide det eller ej.
Undersøgelser viser, at aktive familiers børn klarer sig 
bedre end inaktive familiers børn.
En aktiv familie er et sted, hvor man laver noget sammen, 
snakker om alt og spiser sammen.
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Hvis du har et andet 
modersmål
end dansk

Tosprogede elever

Jeg har undervist tosprogede børn i folkeskolen i 10 år. Jeg 
har mødt mange forældre, som ikke var fortrolige med den 
danske skoleform. Derfor skriver jeg et lille afsnit til netop 
tosprogede børns forældre.
Jeg håber, du vil læse hele bogen, men hvis du ikke ønsker 
det, kan du få vigtige oplysninger på de næste få sider.

Vis interesse for skolearbejdet

Hvad laver dit barn i børnehaven, i skolen eller på 
fritidshjemmet?
Spørg barnet. Gå hen på institutionen og se selv efter. 
Gå til alle møder, når du bliver inviteret.
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Snak med dit barn lige så snart det kommer hjem. 
Hvordan gik det i dag? Giv jer god tid.

Kig i dit barns skoletaske

Måske ligger der et brev eller en besked fra skolen i dit 
barns taske. Kig derfor i tasken hver dag. Se også i de 
bøger barnet får. Lad dit barn fortælle dig om bøgerne. Hør 
godt efter, hvad barnet forklarer dig og spørg, om der er 
sket noget særligt.

Læs højt for dine børn

Det er vigtigt, at du læser og fortæller historier og eventyr 
for dit barn hver eneste dag. Du må gerne bruge jeres eget 
sprog og eventyr fra din egen kultur. Men hvis du kan, så 
læs også H. C. Andersens eventyr. Man kan få dem i lette 
udgaver. Alle danske børn kender dem, så dem må dit barn 
også høre. Biblioteket kan skaffe dem på jeres modersmål.
At læse eventyr er ikke kun underholdning. Eventyr giver 
dit barn en masse vigtige oplysninger om livet.

Mænd og kvinder

I Danmark er mænd og kvinder ligestillede. Der er mange 
kvinder ansat som lærere i skolen, og det bliver lettere for 
dine børn at gå i skole, hvis du har lært dem at vise 
respektfor både mænd og kvinder.

 

Kom endelig til tiden

I Danmark er ”til tiden” altid et helt bestemt klokkeslet. 
Man må gerne komme lidt før, men ikke for sent.
Bare man kommer to minutter for sent, er det dårligt. Hvis 
man skal møde i skolen klokken 8, er det godt at komme 
10 minutter før.

Problemer

Måske kommer dit barn hjem og er ked af det. Nogen 
driller, læreren er dum, dit barn har fået skyld for noget, 
som det ikke har gjort. Dit barn har et problem, og du må 
hjælpe.
Du skal ikke vente til i morgen. Allerede i dag skal du 
kontakte skolen og få en aftale om et møde.

Skolen vil gerne hjælpe dig og dit barn. Hvis et barn har 
problemer, kan det være svært at lære noget. Det ved 
skolen. 
Måske er det kammerater, der driller, og det må holde 
op. Barnet kan have misforstået noget, eller måske er der 
nogen, som dit barn er bange for. 
Der kan også være problemer, som slet ikke har noget med 
skolen at gøre, men dem må du også prøve at løse.




